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Johannes Vermeer (1632−1675) wordt beschouwd als 
een van de belangrijkste schilders in de kunst ge schie-
denis. Dat is gezien zijn kleine oeuvre op merke lijk. 
Tegenwoordig worden zevenendertig werken aan 
hem toegeschreven,1 en in oude veiling catalogi en 
inventarissen worden nog vijf andere vermeld, die 
echter al lang geleden verloren zijn gegaan. Waar-
schijnlijk was Vermeers productie ook niet heel veel 
groter, afgezien misschien van een paar stukken  
uit het begin van zijn loopbaan, nadat hij zich in 
december 1653 als meester had in geschre ven bij het 
Sint-Lucasgilde in zijn woonplaats Delft. De schilde-
rijen uit die eerste jaren laten immers zulke enorme 
sprongen in de ontwikkeling van de kunste naar zien 
dat het aannemelijk is dat hij er tussen de bekende 
werken in nog meer heeft ver vaardigd. Hoe dan ook 
getuigt het overgeleverde oeuvre steevast van het 
uitzonderlijke talent van Vermeer, in de hoge kwaliteit 
van zijn nauwkeurige compo sities en in zijn onge-
evenaarde behandeling van licht en kleur. 

Er is niets bekend over de opleiding van Vermeer, 
niets over een destijds onder kunstenaars gangbare 
studiereis naar Italië. Er is ook geen portret van hem 
bewaard gebleven, maar mogelijk heeft hij zichzelf 
weergegeven in zijn vroege Koppelaarster, waar de 
lachende jongeman links, die uit beeld kijkt, een pose 
aanneemt die past bij een zelfportret [AFB. 1]. 

Vermeers ouders trouwden voor de protestantse 
kerk. Zijn vader werkte als kaffawever – kaffa is een 
zijden of fluwelen weefsel –, runde een herberg en 
handelde in schilderijen. Op deze manier zal Johannes 
in zijn jeugd ongetwijfeld al veel hebben opgestoken 
van de kunstwereld en er contacten hebben op ge-
daan. Bovendien was zijn zwager, de man van zijn 
twaalf jaar oudere zuster Geertruijt, lijsten maker.2 
Zijn gehele bestaan speelde zich af op nog geen 
hon derd meter rond de Markt in Delft: zijn jeugd 
ten noorden van het plein, en zijn leven na het huwe-
lijk met de katholieke Catharina Bolnes in april 1653 
ten zuiden ervan. Na het overlijden van zijn vader 
in okto ber 1652 verkreeg Vermeer een deel van zijn 
inkom sten uit diens herberg. Naast de pro ductie 
van zijn eigen werken, waarvoor indertijd een zeer 
goede prijs werd betaald, handelde hij in schilde-
rijen van anderen. Het snel groeiende gezin werd 
boven dien ondersteund door een rijk Delfts echt -
paar, Pieter van Ruyven en Maria de Knuijt, en door 
Vermeers wel ge stelde schoonmoeder Maria Thins, 
die bij hen inwoonde.3 

Vermeer genoot in zijn tijd een zeker aanzien. Hij 
werd tot vier keer toe gekozen als overman (hoofd) 

van het Sint-Lucasgilde, de vereniging van kunste-
naars en verwante ambachtslieden. Uit twee dag-
boeken van hooggeplaatste personen is bekend dat 
zij in 1663 en 1669 Vermeer thuis hebben bezocht 
om zijn werk te bekijken, en een van hen noemt hem 
‘un celebre Peijntre’.4 Bovendien is hij opgenomen in 
een beschrijving van de stad die de Delftse poli ticus 
en auteur Dirck van Bleyswijck in 1667 publiceerde, 
waarin hij wordt vermeld als een van de daar 
wonende kunstenaars; in een gedicht wordt hij 
geroemd als de meester die als de legendarische 
feniks verrees uit de as van de in de buskruitramp 
van 1654 omgekomen schilder Carel Fabritius.5 

Het tij keerde in 1672, het Rampjaar, toen de Franse 
troepen de Nederlanden binnenvielen en de eco no-
mie in zwaar weer raakte. Vermeer kreeg zijn werk 
niet meer verkocht en kon niet langer zorgen voor 
zijn tien onmondige kinderen. Hij heeft zich dat, aldus 
zijn weduwe, zo aangetrokken ‘dat hij gelijk als in 
frenesie [razernij] vervallende in een dach of ander-
halff was gesont en doodt geweest’.6 Vermeer werd op 
16 december 1675 in de Oude Kerk in Delft begraven. 

Dankzij de woorden van zijn weduwe is iets meer 
bekend over de mens Vermeer. Er zijn geen persoon-
lijke getuigenissen als brieven of dagboeken van 
hem bewaard gebleven, en in de archieven zijn 
welis waar veel gegevens te vinden over zijn vrouw 
en familie, maar die zijn slechts in beperkte mate 
geschikt om Vermeers artistieke prestatie te duiden. 
Voor meer informatie zijn we kortom aangewezen 
op zijn schilderijen zelf. De poëtische densiteit 
ervan, de manier waarop hij zijn figuren ontdeed 
van onnodig bijwerk, zijn unieke omgang met 
optische wetmatigheden en fenomenen, al deze 
kenmerken kunnen makkelijker worden beschreven 
dan uitgelegd. Want hoe kwam Vermeer ertoe om 
juist op deze specifieke manier te schilderen? 

Er zijn heel wat onderzoekers geweest die hebben 
getracht zijn voorstellingen in verband te brengen 
met bepaalde filosofen (onder wie Plato, Epicurus, 
Spinoza en Descartes) of die te verklaren vanuit  
zijn contacten met Delftse natuurwetenschappers 
(bijvoorbeeld Antoni van Leeuwenhoek en Jacob 
Spoors).7 In deze publicatie is gekozen voor een 
andere invalshoek om dichter bij het leven en werk 
van Vermeer te komen, namelijk door de blik te 
richten op zijn persoonlijke geloofsovertuiging  
en de daarmee samenhangende noties en sociale 
contacten.8 Waarbij aangetekend dient te worden 
dat ook deze studie uiteraard slechts raakt aan een 
deel van Vermeers kunstenaarschap.
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Vermeer leefde in een tijd van religieuze conflicten. 
Onder aanvoering van Willem van Oranje, die in het 
Prinsenhof in Delft verbleef en daar in 1584 werd 
vermoord, hadden de Noordelijke Nederlanden zich 
losgemaakt van het regentschap van de katholieke 
Spaanse koning. Na tachtig jaar strijd voor religieuze 
en economische vrijheid kreeg de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden uiteindelijk in 1648, 
met de Vrede van Münster, Europese erkenning.  
De zuidelijke provinciën bleven daarentegen onder 
Spaanse heerschappij. In de Republiek werd de gere-
formeerde kerk – c.q. het calvinisme – de officiële 
publieke kerk. Dat had immense gevolgen voor 
burgers die katholiek wilden blijven; zij werden 
bijvoorbeeld uitgesloten van functies in het stads-
bestuur. In de loop van de eeuw ontstond er een 
zekere tolerantie, maar dat nam niet weg dat er 
telkens weer problemen optraden.9 

De kerk gebouwen van de katholieken werden 
overal overgenomen door gereformeerde gemeen-
ten. Dat betekende ook dat het interieur ingrijpend 
veranderde: de dominee verkondigde Gods woord 
voortaan vanaf een centraal geplaatste preekstoel, 
altaren en koor hekken moesten wijken en alle 
‘paapse’ afgoderij werd uit gebannen. Afbeel dingen 
en – erger nog – aanbidding van heiligen waren  
in strijd met de voorschriften van de her vor mers. 
De leeg gehaalde en witgekalkte muren be hielden 
als enige deco ratie de wapenschilden van de daar 
begraven families [AFB. 2]. Het contrast met de kerken 
in katho lieke landen als Vlaanderen en Italië, rijk 
getooid met altaren, sculpturen en wand schil de-
ringen, kon niet groter zijn. Hier kwam de devotie-
kunst tot volle bloei met de contrare formatie na het 
Concilie van Trente (1545–1563).10 Voorstel lingen met 
onder werpen uit met name het Nieuwe Testa ment, 
het leven en lijden van Christus, de Maagd Maria en 
de vele heili gen uit de kerk geschie denis dienden er 
voor het onderricht van gelovigen maar ook als aan -
zet tot het vereren van de afgebeelde figuren. En 
omdat dergelijke tafe relen een sterk af fec tieve kracht 
werd toege kend, hadden ze tevens de taak om met 
hun verhaal de aanschouwer te overtuigen [AFB. 3].11

Toch hield een minderheid in de Noordelijke Neder -
landen, zoals de familie van Vermeers echt genote, 
vast aan het katholieke geloof. Omdat het hun ver-
boden was om in het openbaar samen te komen om 
de mis te vieren, ging een deel van de gods dienst -
beleving ‘ondergronds’. Priesters hielden diensten in 
schuil- of huiskerken, die in de loop van de tijd steeds 
fraaier werden ingericht.12 De gemeen  schappen 

werden net als voorheen be stuurd door een bis-
schop, in de persoon van een apostolisch vicaris.  
Op deze wijze probeerden katho lieken in een vijan-
dige omgeving en met argwaan bekeken door de 
calvi nistische buren hun geloof uit te oefenen en 
langzaam weer vaste voet aan de grond te krijgen.

In Delft bevond zich onder meer een schuilkerk  
in de jezuïetenstatie aan de Oude Langendijk, vlak 
naast het woonhuis van Vermeer. De Societas Jesu 
was binnen de katholieke kerk opgericht door 
Ignatius van Loyola en had na de erkenning door 
paus Paulus III in 1540 een steeds sterkere positie 
gekregen. Overal in katholiek Europa verrezen prach-
tige jezuïetenkerken, en ter ere van het hon derd-
jarig bestaan gaf de orde vol trots een rijk geïllu-
streerde publicatie uit.13 De Societas Jesu dankte haar 
kracht aan de gedegen opleiding van de leden, voor 
wie in tal van steden scholen en colleges werden 
opgezet. Latijn en Grieks, theologie, filosofie en wis-
kunde maakten deel uit van het curriculum, en het 
onderzoek richtte zich met name op de natuur weten-
schappen, met bijzondere aandacht voor de optica. 

Een van de hoofdtaken van de jezuïeten was de 
missie, het bekeren van ongelovigen. Daarvoor reis-
den ze zo ver als India, China en Japan, en de eerste 
beschrijvingen van deze landen zijn dan ook van hun 
hand. De calvinistische Noordelijke Neder landen 
beschouwden ze eveneens als hun werk terrein en 
de Hollandse Missie, onder patronaat van de jezuï-
tische heilige Franciscus Xaverius, was er in tal van 
steden actief – in Delft al vanaf 1592.14 Omdat de 
ordeleden direct gehoorzaamheid verschul digd 
waren aan de paus in Rome en niet aan de apos-
tolisch vicaris ter plaatse kwam het steeds vaker  
tot conflicten tussen de gewone ‘seculiere’ katho-
lieke priesters en de ‘reguliere’ jezuïtische paters.15

In dit religieuze spanningsveld moeten we 
Vermeer plaatsen. Hij was weliswaar gereformeerd 
gedoopt, maar trouwde met Catharina Bolnes, een 
vrouw van katholieken huize. Wat heeft dat voor 
zijn persoonlijke leven betekend? En heeft de nabij-
heid van de jezuïetenstatie invloed gehad op zijn 
leven en zijn kunst? Vermeer schilderde in ieder geval 
een complexe Allegorie van het katholieke geloof, 
waarvan de compositie, zoals vaker is geopperd, be-
ïnvloed zou zijn door jezuïtische denkbeelden [AFB. 4]. 
De aanwezigheid van de orde in Delft vormt in de 
volgende hoofdstukken dan ook de rode draad – 
zowel bij familiale kwesties en Vermeers katholieke 
omgeving als bij de optische en iconografische 
aspecten van zijn werk.
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